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Vážení a milí čtenáři,
proměnlivost října trefně vystihuje stará pra-
nostika: „Na jednom konci říjen ještě hřeje, 
ale na druhém již mrazí“. Jak tedy využít volný 
čas? Kromě procházek přírodou, během nichž 
můžete zamířit na podzimní festival ptactva 
pořádaný místní „Doriskou“ na třemešských 
rybnících, si můžete v Šumperku vybrat z pes-
tré nabídky kulturních pořadů. Divadlo chystá 
hned dvě premiéry, festival Džemfest oslaví 
několika akcemi dvacátiny, proběhnou dva be-
nefiční koncerty, do Šumperka přijede brněn-
ská Kulturní úderka či Moravská filharmonie 
Olomouc, která si na koncert k výročí republiky 
přizvala světoznámou houslistku Julii Svěce-
nou. Nové výstavy nabídnou Galerie J. Jílka, 
muzeum i knihovna, sportovní fanoušci si mo-
hou užít hokejová, fotbalová, basketbalová či 
volejbalová utkání, případně zajít na zápasy 
do nově zrekonstruované kuželny. Přeji krásné 
podzimní zážitky.          Z. Kvapilová, redaktorka
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Bangladéš je nádherná země v  jihovýchodní 
Asii. Na rozloze o málo větší než bývalé Českoslo-
vensko žije 170 milionů nesmírně pracovitých lidí, 
víc než čtvrtina z nich neumí číst a psát a žije v ex-
trémní chudobě. Humanitární organizace ADRA 
se to prostřednictvím projektu BanglaKids snaží 
změnit. Nejen o  tom bude řeč na besedě s  Kami-
lem Kreutzigerem, vedoucím zmíněného projektu, 
který do Šumperka přiveze autentická videa, foto-
grafie a příběhy. Setkání nazvané Zažiješ Bangladéš 
se uskuteční v úterý 1. října od 17 hodin ve velkém 
sále knihovny TGM.                                               -red-

Malbu Romana Pavla (*1964) představí vý-
stava v Galerii Jiřího Jílka. Zahájena bude ve 
středu 2. října v 18 hodin a potrvá do 3. lis-
topadu.
Roman je členem rýmařovské skupiny Octo-
pus. Podílí se na programu výstav tamního 
městského muzea a na dalších aktivitách 
nezávislé undergroundové skupiny, která 
do roku 1989 v odlehlém místě vzdorovala 
zákazům. Jeho otec, pan Jiří Karel, má vý-
sostnou zásluhu na samém bytí a ryzí kvalitě 
zmíněného muzea.
Roman je i perkusistou hudební skupiny Si-
bérija a jeho malba odráží vervou podobné 
vnímání a cítění. Zrcadlí viděné, rozpoznáme 
figuru, hlavu, krajinu, její vrstvy a obzor, 
a přece je jádrem sama malba. Vyjadřuje se 
někdy výbušně sytou barvou, jindy ji tlumí do 
zemitých poloh, zraňuje ostrou linií kresby 
a nechává vyznít v plné síle. Upřednostňuje 
hutné tvary a počítá i s náhodou. Motiv ho 
vede a určuje směr, na konci procesu ale 
ustoupí do pozadí. Dál mluví obraz vlastní 
řečí. I nám stačí vrhnout se do hmoty a síly 
barev jako do rytmu Romanových bubnů 
a nechat se jimi nést…                       M. Koval   

Patronka společnosti Pontis, šansoniérka 
a muzikálová zpěvačka Radka Fišarová, 
bude hlavní hvězdou koncertu, jenž připo-
mene dvacet let založení společnosti, která 
je největším poskytovatelem sociálních slu-
žeb v regionu. Jako host vystoupí talentovaná 
písničkářka Anna Lukášová s kapelou Litera. 
Výtěžek tohoto benefičního koncertu, jenž se 
odehraje ve čtvrtek 24. října od 19 hodin ve 
velkém sále domu kultury, poputuje do den-
ního stacionáře pro seniory.                       -red-

Chrám 3, 2019, akrylové barvy, olej, kouř, 
plátno, 60 × 80 cm

Radka Fišarová je patronkou společnosti Pontis. 
Foto: archiv

Bangladéšské děti.                                   Foto: P. Kreutziger

Nové album Sarajevska katarzija představí Kulturní úderka živě šumperským posluchačům v pátek 11. října. 
Foto: archiv

 Jílkova galerie představí  
malíře Romana Pavla

 Radka Fišarová a Anna Lukášová 
zazpívají pro Pontis

Láká vás Bangladéš? Přijďte na besedu

Do divadla „zavítá“ Vinetůůů

Oko odehraje „kultovku“ Cirku La Putyka

Kulturní úderka představí nové album

Na druhou premiéru nové sezony se mohou v říjnu 
těšit příznivci divadla. Je jí komediální představení 
Vinetůůů! v  režii autora hry Roberta Bellana, který 
v Šumperku nastudoval úspěšnou komedii Sex na vl-
nách.

Inscenace odehrávající se na Divokém západě 
vznikla na základě knih Karla Maye a  notoricky 
známých filmů německého režiséra Haralda Reinla. 

Záznam kultovního představení Cirku La Putyka 
Up End Down Symphony z  roku 2018 v unikátním 
provedení, v  orchestraci Jana Maxiána a  v  dopro-
vodu Filmové filharmonie, uvede v  říjnu kino Oko. 

Kvarteto muzikantů z  Brna a  Sarajeva, žijící 
v České republice, se vrací s novým albem. Poměrně 
syrová záležitost, zvukově i  pocitově sahající od 
psychedelického blues 60. let po americkou klubo-
vou scénu reprezentovanou třeba Jon Spencer Blues 
Explosion. 

Kulturní úderka má však svůj zvuk, svůj pro-
jev, byla, je a bude vždy autentická. Nerozpakuje 
se pracovat s  jemným zvukem akustické kytary, 
nebo naopak s  elektrickým nášupem, ve kterém 

V autorské komedii Roberta Bellana se diváci znovu 
setkají s Vinnetouem, Old Shatterhandem, Ribannou, 
Samem Hawkensem, bídákem Santerem a  dalšími. 
Hru poprvé představil její autor ve vlastním diva-
dle Pecka a šumperské divadlo je první, jež ji uvede 
mimo jeho prkna. Premiéra je na programu v sobotu 
26. října v 19 hodin. Po představení je připraveno po-
sezení s hudbou v Zrcadlovém sále a ve foyer.         -kv-

Novocirkusová báseň o andělech a lidech, křižovatka 
nebe a země, narození a smrti, vzpomínek a přítom-
nosti, vzletů a pádů je na programu v neděli 20. října 
v 15 hodin a o den později ve 20 hodin.                    -kv-

ale najdete třeba i klávesy či prostor pro bubeníka.  
Nové album Sarajevska katarzija představí Kul-

turní úderka živě šumperským posluchačům ve 
foyer domu kultury v pátek 11. října od 19 hodin. 
„Vnímám ho jako jedno z  největších překvapení 
loňského roku na tuzemské scéně. Dokonce jsem 
nahrávku zařadil do pořadu s deseti nejzajímavěj-
šími českými alby roku 2018 napříč žánry,“ uvedl 
ve své recenzi alba Milan Tesař z Radia Proglas.   

-red-
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Festival Džemfest, který je držitelem 
prestižní Ceny Olomouckého kraje za 
přínos v  oblasti kultury, oslaví v  říjnu 
dvacáté narozeniny. Jubileum připo-
mene série akcí, například kompilační 
výstava kontroverzních plakátů, jež 
festival proslavily po celé republice. 
Hlavní hudební program bude nabitý 
hity.

„Chvíli jsme přemýšleli, že na jubi-
lejní ročník Džemfestu pozveme něja-
kou ‚pecku‘ ze zahraničí, abychom dali 
výročí lesk. Ale pak jsme si připomněli, 
že největším bohatstvím festivalu jsou 
jeho návštěvníci. To oni dělají z  fes-
tivalu úžasnou událost, ne cirkus na 
pódiu. Proto jsme pozvali takové inter-
prety, s  nimiž si lidi zazpívají spoustu 
známých českých hitovek a užijí si faj-
nový narozeninový večírek,“ uvedl je-
den z pořadatelů Tomáš Drenka.

Hlavní program se odehraje v šum-
perském domě kultury v pátek 18. října 
a  nabídne koncerty kapel Mandrage 
a  Trocha klidu. Vystoupí také zpěváci 
Marek Ztracený a Peter Aristone. „Sku-
pina Mandrage přiveze zbrusu novou 

Lucie Dobrovodská & Paka, čtyř-
členná kapela z  Moravy, vyrazila na 
měsíční turné do Austrálie, z koncer-
tování se ale neplánovaně stala ces-
tovatelská jízda téměř na čtyři roky. 
Procestovali Austrálii, Nový Zéland 
a  Indonésii. Stali se hudebními no-

Modelfest, mezinárodní výstavu 
a  soutěž plastikových a  papírových 
modelů tanků, letadel, aut, lodí i figu-
rek, budou hostit v  sobotu 5. října od 
9 do 15 hodin prostory šumperského 
domu kultury. Druhý ročník akce po-
řádá Model klub Šumperk, z. s., spolu 
s domem kultury.

Kromě modelů budou na výstavě 
k  vidění také různé repliky uniforem 
a  zbraní z  válečných dob a  pořada-
telé myslí i  na děti. Připravují pro ně 
zábavný program a  rovněž dětský 
workshop, kde si mohou slepit svůj 
vlastní papírový model. Pozvání na 
akci přijal i Greg Križmana ze Slovin-

Novou autorskou inscenaci nazvanou 
#MateHoleRuce? chystá na říjen šumper-
ské divadlo. Její premiéra se odehraje ve 
čtvrtek 10. října od sedmé podvečerní na 
Hrádku a představí se v ní Ladislava Jan-
číková, Kryštof Grygar a Vít Hofmann.

„Jde o  inscenaci pracující s  formou 
stand-upu a  přímého projevu herce 
k  divákovi. Projekt vzniká formou au-
torského divadla, herci tedy na inscenaci 
spolupracují už od samotného začátku, 
podílejí se na scénáři, stávají se spoluau-
tory díla, které vzniká pod režisérským 

Nová interaktivní výstava na-
zvaná Zmatené peníze se ve čtvr-
tek 17. října otevře v Muzejíčku. 
Pojednávat bude hlavně o zmat-
cích ve financích států, které byly 
zapojeny do první světové války, 
a o tehdejších platidlech.
Na výstavě budou k vidění plati-
dla převážně z let 1803 až 1924. 
Chybět nebudou nejrůznější in-
teraktivity a malí i velcí návštěv-
níci výstavy se mohou těšit na 
zábavnou směnárnu či nákupy 
v obchodě.                                -red-

Na výstavě budou k  vidění i  modely  
letadel.                                         Foto: archiv

Moravská filharmonie Olomouc.                                                              Foto: archiv DK

Na letošním Džemfestu zahraje kapela Mandrage.                            Foto: archiv DK

 Zmatené peníze zaplní 
Muzejíčko

Výročí vzniku republiky připomene koncert

Jubilejní Džemfest  
láká na nabitý program

Hudební nomádi přijedou  
do knihovny

Dům kultury obsadí modeláři

Na Hrádku se odehraje  
politická konference

Výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu si šumperská veřej-
nost připomene během slavnostního 
koncertu Moravské filharmonie Olo-
mouc pod vedením dirigenta Marka 
Štilce. Jako speciální host vystoupí 
světoznámá houslistka Julie Svěcená, 
absolventka londýnské Royal Academy 
of Music. Společně uvedou koncertní 
program složený ze skladeb Antonína 
Dvořáka, Jána Cikkera a Vítězslava No-
váka. Slavnostní večer, který se usku-
teční v pátek 25. října od 19 hodin ve 
velkém sále domu kultury, pořádá Olo-
moucký kraj a město Šumperk ve spo-
lupráci s domem kultury v rámci cyklu 
Klasika Viva.                                        -kv-

show, během které zazní hity, jako 
Hledá se žena nebo Šrouby a  matice. 
Koncert Marka Ztraceného bude zcela 
exkluzivní! Půjde o jeho jediný letošní 
sálový koncert před tím, než v  únoru 
vystoupí v pražské o2 aréně,“ prozradil 
Drenka.

Džemfest kromě hlavního večera 
v  pátek 18. října chystá nabitý dopro-
vodný program. Ten odstartoval záři-
jovou one man show Jana Ponocného 
v  rámci speciálního narozeninového 
večera Koncert pro Rachot. V říjnu pak 
organizátoři nabídnou v  jižním křídle 
domu kultury kompilační výstavu pla-
kátů k  Džemfestu, které v  uplynulých 
dvaceti letech proslavily šumperský fes-
tival po celé republice. Vernisáž výstavy 
nazvané Omlouváme se! je napláno-
vána na úterý 1. října na sedmou pod-
večerní. A  chybět nebude ani filmová 
scéna – v  pondělí 14. října odehraje 
kino Oko derniéru slavného snímku 
Bohemian Rhapsody, o  den později 
pak další hudební lahůdku – Metallica: 
Through The Never. Více informací 
lze najít na www.dzemfest.cz.    -red-

mády, kteří ve čtvrtek 3. října zavítají 
do šumperské knihovny. Beseda na-
zvaná Pakárna na cestách aneb s  ka-
pelou po Austrálii, Novém Zélandu 
a  Indonésii, spojená s  hudebním 
vystoupením, začíná v  17  hodin ve 
velkém sále.                                    -red-

ska, jehož práce prezentuje časopis Mo-
delář. Více informací lze najít na www.
modelklub-sumperk.cz a  www.east-
models.sk.                                                -red-

vedením Štěpána Gajdoše,“ vysvětluje 
ředitel divadla Matěj Kašík. Hra se po-
dle něj inspiruje nejrůznějšími projevy 
s  politickým obsahem, a  to nejen z  ob-
dobí sametové revoluce, ale i ze součas-
nosti. Kromě projevů politiků zkoumá 
také projevy herců, zpěváků či reportérů. 
Otevírá otázku komu, od koho a  jak by 
měly být takové projevy přednášeny, tak 
aby měly smysl a  nestaly se z  nich jen 
prázdné fráze bez účinku. Aby rezono-
valy a  motivovaly. Vyzvaly k  zamyšlení 
a dialogu….                                              -kv-
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Dlouhodobé výstavy
 Do 27. 10. Věra Kovářová: Recycled Art, výstavní 
síň, muzeum
 Do 27. 10. Houby inspirují, Rytířský sál, muzeum
 Do 17. 11. Motýli šumperského depozitáře, 
Hollarova galerie, muzeum
 Do 6. 10. Velká prázdninová herna, Muzejíčko, 
muzeum
 Od 17. 10. do 26. 1. Zmatené peníze, Muzejíčko, 
muzeum
 Do 6. 10. Virtuální realita, prohlídky vybraných 
muzejních expozic, zábavné hry, přednáškový sál, 
muzeum
 Do 10. 11. Malované a designové sklo, prodejní 
výstava prací H. Bílkové, Galerie mladých, mu-
zeum
 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a  dějiny 
severozápadní Moravy, muzeum

  Od 2. 10. do 3. 11. Roman Pavel: Malba, Galerie 
J. Jílka

  Od 1. 10. Džemfest: Omlouváme se!, kompilační 
výstava plakátů k  Džemfestu, jižní křídlo, dům 
kultury

 Do 7. 10. Katarína Líšková: Moje jméno je Guate-
mala, fotografie, půjčovna pro dospělé, knihovna

 Od 10. 10. do 13. 11. Milan Dvořáček – 60: Re-
trospektiva, fotografie, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 Do 29. 10. Je to jednoduché jako dětský mlýnek, 
deskové hry, půjčovna pro mládež, knihovna

 Od 17. 10. do 20. 11. H. Krausová a J. Krmelová: 
Origami a skládané knihy, půjčovna pro mládež, 
knihovna

 Od 26. 10. do 2. 12. Na společné vlně, malby a fo-
tografie společenství výtvarníků Malíři sobě, diva-
dlo

 Do 31. 12. Výstava výtvarných děl umělecké 
školy VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo

 Do 21. 10. Výstava uměleckých prací pedagogů 
VOŠ a SPŠ Šumperk, divadlo
 Do 10. 10. Rada Nită: Subjektivní bestiář, gra-
fika, Eagle Gallery 

 Do 31. 10. Zuzana Krulová: Mandaly, Kavár-
nička Lalala

Úterý 1. října
  17.00 Zažiješ Bangladéš, beseda s K. Kreutzige-

rem, velký sál, knihovna
 18.00 Deštivý den v New Yorku, USA, komedie, 

romantický, 12+
  18.00 Literární seminář: Nejbrněnštějští pro-

zaik – postmodernista Jiří Kratochvil, přednáší 
M. Brožová, malý sál, knihovna

  19.00 Džemfest: Omlouváme se!, vernisáž 
kompilační výstavy plakátů k  Džemfestu, jižní 
křídlo, dům kultury

 20.00 Národní třída, ČR, SRN, drama, 15+

Středa 2. října
  18.00 Roman Pavel: Malba, vernisáž výstavy, 
Galerie J. Jílka

 18.00 Národní třída, ČR, SRN, drama, 15+
 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HC Tatra 
Kopřivnice, zimní stadion

 20.00 Roger Waters Us + Them, VB, hudební, 12+

Čtvrtek 3. října
  17.00 Pakárna na cestách aneb s kapelou po 

Austrálii, Novém Zélandu a  Indonésii, beseda 
s  hudebním vystoupením – L. Dobrovodská & 
Paka, velký sál, knihovna

 17.30 Joker, USA, thriller, krimi, drama, 15+, 

 20.00 Artvečer – FK: Agape, HR, drama, 12+

Pátek 4. října
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  15.25 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, 

GB, USA, FR, anim., rodinný, ČZ
 17.20 Tenkrát v  Hollywoodu, USA, komedie, 

drama, 15+
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: 
TJ Šumperk – MEZ Mohelnice, hala, Tyršův stadion

 20.30 Joker, USA, thriller, krimi, drama, 15+, 

Sobota 5. října
 7.00–16.00 Po šumperském psaníčku (memoriál 
J. Janků), Za toulavým kočárkem (Den rodinné 
turistiky), start SVČ Doris, cíl Muzeum silnic Vi-
kýřovice, pořádá KČT Šumperk

  9.00–17.00 Otevřená keramická dílna pro 
děti i  dospělé, vlastní tvorba, práce na hrnčíř-
ském kruhu, keramika pro nejmenší…, artedílna, 
Komín

  9.00–15.00 Modelfest Šumperk 2019, meziná-
rodní výstava a soutěž plastikových a papírových 
modelů tanků, letadel, aut, lodí i figurek, ve spol. 
s Model klub Šumperk, z. s., dům kultury

   9.30 Skřítek Jiřin a jeho cesty křížem krá-
žem do světa knih a  zase ven, cyklus hudebně-
-divadelních setkání centra Galimatyáš – Studio 
MY DVĚ pro rodiče s dětmi předškolního věku,  
1. a 2. tříd, velký sál, knihovna

 10.00, 12.00 Fotbal SpSM žáci U15 + U14: Šum-
perk – Hranice, hřiště, Tyršův stadion

 12.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Sigma Olomouc, hřiště, Tyršův stadion

 15.00 Fotbal muži: Šumperk – Brumov, hřiště 
Tyršův stadion

  15.30 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, 
GB, USA, FR, anim., rodinný, ČZ

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – SHK Drtiči 
Hodonín, zimní stadion

 17.25 Joker, USA, thriller, krimi, drama, 15+, 

 18.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk - Sokol 
Karviná, hala, Tyršův stadion

 20.20 14. šumperská Pechakucha Night, kino 
Oko

Neděle 6. října
   10.00 Maxipes Fík, Divadlo Špílberg Brno, 
velký sál, dům kultury 

 10.30, 12.45 Fotbal dorost st., ml.: Šumperk – 
Opava, hřiště, Tyršův stadion

 11.00 Basketbal 2. liga muži: TJ Šumperk – VŠB 
Ostrava, hala, Tyršův stadion

  15.25 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, 
GB, USA, FR, anim., rodinný, ČZ

 17.20 Parazit, KOR, drama, komedie, thriller, 15+
 20.30 Joker, USA, thriller, krimi, drama, 15+, 

Pondělí 7. října
 17.30 Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diri-

guju...“, ČR, dokumentární, 12+

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech-
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro-
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.

 plesy, taneční akce

 festivaly, slavnosti

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz

 přednášky, besedy, autorská čtení
Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk: 
ul. 28. října 1, tel.: 583 214 588, knihovna Sever: 
Temenická 5, tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

 akce pro seniory
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
Hokej: www.dracisumperk.cz
Fotbal: www.fotbal-sumperk.cz
Basketbal: www.basketbalsumperk.cz
Kuželky: www.kksumperk.cz
Volejbal: www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=OLK-M
Florbal: www.florbal-sumperk.cz

 ostatní
Informační centrum Šumperk: budova divadla 
na Hlavní třídě 14, otevřeno po–pá od 8 do 17 hod., 
so a ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
tel.: 583 214 000, e-mail: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz
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 19.45 Fabrika, RUS, FR, ARM, drama, krimi, 
thriller, 15+

Úterý 8. října
 17.30 Joker, USA, thriller, krimi, drama, 15+, 

 20.00 Přes prsty, ČR, komedie, 12+

Středa 9. října
   15.00–16.30 S dětmi za uměním: V. Ková-

řová – Recycled Art, výtvarná dílna pro děti od 2 
do 7 let s doprovodem, muzeum

  15.20 Oko senior: Jiří Bělohlávek: „Když já 
tak rád diriguju...“, ČR, dokumentární, 12+

 17.00 Romance pro křídlovku, G, VK, divadlo
 17.30 Artvečer – FK: Narušitel systému, SRN, 

drama, 12+
 18.00 Benefiční koncert pro Pomněnku, Senio-

rky Šumperk, Slavice Zábřeh, klášterní kostel
 20.00 Metallica & San Francisco Symphony: 

S&M², koncert

Čtvrtek 10. října
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
nio ry, hraje Albatros, Kavárnička Lalala

  17.00 Milan Dvořáček – 60: Retrospektiva, 
vernisáž výstavy fotografií, půjčovna pro dospělé, 
knihovna

 17.30 Blíženec, USA, akční, drama, sci-fi, 12+, 

 19.00 #MateHoleRuce?, P, VK, Hrádek, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Takové krásné šaty, GB, ho-

ror, komedie, mysteriózní, 15+

Pátek 11. října
  10.00–18.00 Otevřená řemeslná dílna – práce 

s  kůží, zpracování zbytků kůží na různé šperky, 
spony, náramky, pouzdra, klíčenky…, výtvarný 
ateliér, Komín

  15.45 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, 
GB, USA, FR, anim., rodinný, ČZ

  16.00 Festival pohádek: Medová královna, Di-
vadlo Drak Hradec Králové, VK, divadlo

 17.40 Pražské orgie, ČR, drama, komedie, 12+
  19.00 Kulturní úderka Brno, foyer, dům kultury
 20.00 Blíženec, USA, akční, drama, sci-fi, 12+, 

Sobota 12. října
 9.30 Kuželky 2. liga ženy: KK Šumperk – TJ So-
kol Husovice, kuželna, Tyršův stadion

 13.00 Kuželky divize muži: KK Šumperk A  – 
KK Minerva Opava, kuželna, Tyršův stadion

  15.10 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, 
GB, USA, FR, anim., rodinný, ČZ

  16.00 Festival pohádek: Káťa a Škubánek, Di-
vadlo D5 Praha, VK, divadlo

 16.00 Kuželky KP muži: KK Šumperk B - TJ Pro-
stějov B, kuželna, Tyršův stadion

 17.05 Stehlík, USA, drama, 15+
 20.00 Řecká taneční zábava, velký sál, dům kul-
tury

 20.00 Pražské orgie, ČR, drama, komedie, angl. 
verze s českými titulky, 12+

Neděle 13. října
 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šumperk – 
FBC Ossiko Třinec, sport. hala, gymnázium 

  15.45 Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon, 
GB, USA, FR, anim., rodinný, ČZ 

  16.00 Festival pohádek: Ulice plná kouzel, Di-
vadlo Metro Praha (černé divadlo), VK, divadlo

 17.40 Pražské orgie, ČR, drama, komedie, 12+
 20.00 Blíženec, USA, akční, drama, sci-fi, 12+, 

Pondělí 14. října
 17.20 Parazit, KOR, drama, komedie, thriller, 15+
 20.00 Džemfest + Bohemian Rhapsody, GB, 

USA, životopisný, drama, hudební, derniéra 
v Oku!, 12+, 

Úterý 15. října
   9.30 Tučňáci koláč nesvedou, školy, VK, di-
vadlo

 17.40 Pražské orgie, ČR, drama, komedie, angl. 
verze s českými titulky, 12+

 20.00 Džemfest + Metallica: Through The Never, 
USA, hudební, akční, 15+

Středa 16. října
  12.00–18.00 Podzimní festival ptactva 2019, 
odchyt a kroužkování ptáků, odborná přednáška 
ornitologa, doprovodné aktivity, třemešské ryb-
níky

  15.30 Oko senior: Přes prsty, ČR, komedie, 12+
  17.00–18.30 Recycled Art s  Věrou Kovářo-

vou, komentovaná prohlídka s výtvarnou dílnou 
pro dospělé a starší děti, muzeum

  17.30–20.30 Sedánky pro mamky, řemeslné 
tvoření pro ženy každého věku, podzimní deko-
race, výtvarný ateliér, Komín

 17.40 Pražské orgie, ČR, drama, komedie, 12+
 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – SKHL Žďár 
n. Sázavou, zimní stadion

Čtvrtek 17. října
  9.00 Zmatené peníze, zahájení výstavy, Muze-
jíčko, muzeum

  12.00–18.00 Podzimní festival ptactva 2019, 
odchyt a kroužkování ptáků, odborná přednáška 
ornitologa, doprovodné aktivity, třemešské ryb-
níky

 14.00–18.00 Podzimní hody, akci pořádá Cent-
rum sociálních služeb Pomněnka, prodej dobrot 
z podzimních darů přírody a výrobků klientů cen-
tra, program pro děti, dvůr, knihovna

  15.05 Zloba: Královna všeho zlého 3D, GB, 
USA, fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 

  17.00 Origami a skládané knihy, zahájení vý-
stavy H. Krausové a  J. Krmelové, půjčovna pro 
mládež, knihovna

 17.35 Blíženec, USA, akční, drama, sci-fi, 12+, 

 20.00 Staříci, ČR, SR, drama, road movie, 12+

Pátek 18. října
  9.00–16.00 Mezinárodní den archeologie, 
program pro rodiny s dětmi, školy, školky i další 
zájemce, Pavlínin dvůr, muzeum

  15.05 Zloba: Královna všeho zlého, GB, USA, 
fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 

  17.30 Džemfest: Mandrage, Marek Ztracený, 
Peter Aristone, Trocha klidu, Kowall Company, 
velký sál, dům kultury

 17.30 Parazit, KOR, drama, komedie, thriller, 15+
 18.15 Basketbal středomoravská liga muži: TJ 
Šumperk – BK Lipník, hala, Tyršův stadion

 19.00 Vojnarka, VK, divadlo
 20.10 Stehlík, USA, drama, 15+

Sobota 19. října
 9.00–16.00 Když rozkvete mandala, workshop, 
Z. Krulová, Kavárnička Lalala

 13.00 Fotbal SpSM žáci U13 + U12: Šumperk – 
Bílovec, hřiště, Tyršův stadion

  14.15 Hurá na pohádky, ČR, pásmo krátkých 
animovaných filmů, animovaný

  15.30 Zloba: Královna všeho zlého 3D, GB, 
USA, fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 

 18.00 Staříci, ČR, SR, drama, road movie, 12+

 Retrospektiva přiblíží tvorbu 
Milana Dvořáčka

 Via Lucis přivítá hydrobiologa  
Petra Jana Juračku

Na katedře ekologie se Petr Jan Juračka věnuje 
i taxonomii a morfologii perlooček.      Foto: -pjj-

Narodil se s hodně špatným zrakem. Až tak 
špatným, že lékaři rodičům tvrdili, že patrně 
oslepne úplně. Neoslepl, ale naopak si na-
plno užívá zasněných pohledů z vrcholků 
hor, skrz hledáček fotoaparátu a hlavně skrz 
mikroskop. Miluje totiž všechny typy světla, 
barev i tvarů. Řeč je o Petru Janu Juračkovi 
z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 
kde se mimo jiné věnuje profesionální foto-
grafii mikrosvěta a vědy. Na svém kontě má 
několik přírodovědných dokumentů a také 
vlastní popularizační pořad v televizi. Kromě 
popularizace vědy a vlastního výzkumu na 
poli hydrobiologie se intenzivně věnuje le-
teckému filmu za pomoci rádiem řízených 
dronů. 
Známý hydrobiolog bude hostem pořadu 
z cyklu Via Lucis, jež pořádá místní „Do-
riska“. Výjimečné setkání nazvané Detekti-
vem v přírodě se odehraje ve středu 30. října 
od 18 hodin ve velkém sále šumperské 
knihovny v ulici 28. října. Besedu doplní pro-
jekce a autogramiáda.                               -kv-

Výstavu fotografií Milana Dvořáčka, který 
letos oslavil šedesátiny, chystá na říjen 
šumperská knihovna. Ponese název Retro-
spektiva a nabídne kolekci snímků, jež vzni-
kaly v různém období fotografova života.
Milan Dvořáček se začal věnovat fotografii 
a filmu profesionálně po roce 1989. Coby 
kameraman se podílel na řadě dokumentů, 
v současnosti působí v regionální televizi 
a více se soustředí na fotografii, především 
portrétní a „cestovatelskou“, do níž vnáší 
nevšední pohledy, 
krea tivitu a především 
emoce. Na výstavě 
tak představí nejen 
své snímky z pro-
středí muzikantského 
a sportovního, ale také 
z toulek po krajině 
a z cest, z nichž každá 
s sebou nese i drobný 
příběh. Výstava bude 
zahájena vernisáží 
ve čtvrtek 10. října 
v 17 hodin v půjčovně 
pro dospělé.              -kv-

Fotograf Milan Dvo-
řáček.     Foto: archiv
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Svoji novou knihu Tíživá svědectví, jež ma-
puje osudy lidí z Jesenicka, Šumperska, 
Javornicka, Zábřežska, Vidnavska, Mohel-
nicka a Zlatohorska v letech 1938–1989, 
představí v úterý 22. října v šumperské 
knihovně Vít Lucuk. Příběhy, vypovídající 
o smrti, strachu, bolesti, ale také o od-
vaze, vzdoru a statečnosti, navazují na 
projekt občanského sdružení Post Be-
llum a vycházejí z autentických výpovědí 
devětapadesáti pamětníků. Mnozí z nich 
budou na setkání, jež proběhne od 17 
hodin ve velkém sále knihovny, přítomni. 
Knihu si budou moci návštěvníci na místě  
koupit.                                                        -kv-

Mezinárodní den archeologie si v pátek 
18. října připomenou již čtvrtým rokem 
šumperští muzejníci. Pro širokou veřejnost 
připravují zajímavý program, v jehož rámci 
si budou moci návštěvníci v prostorách 
Pavlínina dvora od 9 do 16 hodin otestovat 
své znalosti a prostřednictvím skutečných 
archeologických nálezů a některých pravě-
kých řemesel lépe poznat kultury našich 
předků.                                                         -red-

Festival pohádek chystá šumperské diva-
dlo. Odehraje se od pátku 11. do neděle 
13. října. 
V pátek 11. října přiveze do Šumperka krá-
lovéhradecké Divadlo Drak příběh malé 
Johanky o tom, jak vzniká med, nazvaný 
Medová královna, v sobotu pak přijede 
pražské divadlo D5 s pohádkou o Kátě 
a Škubánkovi na motivy známého večer-
níčku. Festival uzavře v neděli 13. října 
Ulice plná kouzel v podání pražského čer-
ného divadla Metro. Všechna představení 
začínají v 16 hodin a po jejich skončení se 
mohou děti těšit na tvořivé dílničky a dis-
kotéku.                                                     -kv-

 V knihovně uvítají  
knihu Tíživá svědectví

 Chcete poznat pravěk?  
Přijďte do muzea

 Děti potěší festival pohádek

 19.00 Romance pro křídlovku, B, VK, divadlo
 20.30 Joker, USA, thriller, krimi, drama, 15+, 

Neděle 20. října
 8.00 Florbal OL přebor st. žáci: FbC Asper Šum-
perk B – FBC ZŠ Uničov Yellow, sport. hala, 
gymnázium 

 11.30 Florbal OL přebor st. žáci: FbC Asper 
Šumperk B – FBS Olomouc B, sport. hala, gym-
názium 

 14.00 Florbal divize muži: FbC Asper Šum-
perk – FBK Jeseník, sport. hala, gymnázium 

 15.00 Cirk La Putyka: Up End Down Sym-
phony, ČR, záznam živého představení z  roku 
2018

  16.50 Zloba: Královna všeho zlého, GB, USA, 
fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 

 19.20 Staříci, ČR, SR, drama, road movie, 12+

Pondělí 21. října
 18.00 Hudební podvečer, koncertní sál ZUŠ 
 20.00 Cirk La Putyka: Up End Down Symphony, 

ČR, záznam živého představení z roku 2018

Úterý 22. října
  10.00 O rybáři a jeho ženě, školy, VK, divadlo

  17.00 Vít Lucuk: Tíživá svědectví, uvítání 
knihy za přítomnosti autora a  osobností v  knize 
uvedených, velký sál, knihovna

 18.15 Umění v kinech: Gauguin na Tahiti, IT
 20.00 První akční hrdina, ČR, akční, dokument., 

komedie, 12+

Středa 23. října
   9.30–11.00 S  dětmi za uměním: V. Ko-

vářová – Recycled Art, výtvarná dílna pro děti  
od 2 do 7 let s doprovodem, muzeum

  15.25 Oko senior: Jiří Suchý – Lehce s životem 
se prát, ČR, dokumentární 

 17.35 Blíženec, USA, akční, drama, sci-fi, 12+, 

  18.00 Seminář Moderní dějiny: Mnichovská 
dohoda, přednáška T. Hlavsy, malý sál, knihovna

 18.00 Hokej muži: Draci Šumperk – HK Ďáb-
lové Nový Jičín, zimní stadion

 20.00 Artvečer – FK: Aquarela, GB, SRN, doku-
mentární

Čtvrtek 24. října
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
nio ry, hraje V + H Retro, Kavárnička Lalala

  15.45 Sněžný kluk, USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ 

 17.40 Poslední aristokratka, ČR, komedie
  19.00 Benefiční koncert pro Pontis: Radka Fi-

šarová, Anna Lukášová & Litera, velký sál, dům 
kultury

 20.00 Zombieland: Rána jistoty, USA, akční, ko-
medie, horor, 15+

Pátek 25. října
  15.45 Sněžný kluk, USA, animovaný, dobro-

družný, komedie, ČZ 
 17.40 Poslední aristokratka, ČR, komedie
  19.00 Koncert k  výročí republiky: Moravská 

filharmonie Olomouc, houslistka Julie Svěcená, 
velký sál, dům kultury

 20.00 Zombieland: Rána jistoty, USA, akční, ko-
medie, horor, 15+

Sobota 26. října
   9.30 Skřítek Jiřin a jeho cesty křížem krá-
žem do světa knih a  zase ven, cyklus hudebně-
-divadelních setkání centra Galimatyáš – Studio 

MY DVĚ pro rodiče s dětmi předškolního věku,  
1. a 2. tříd, velký sál, knihovna

 10.00–21.00 Den zdraví – Vědomý život, před-
nášky, cvičení, večerní vystoupení Yellow Sisters, 
dům kultury

 10.00, 12.00 Basketbal nadregionální soutěž 
ČBF hoši U15: TJ Šumperk – Rychnov n. Kn., 
hala, Tyršův stadion

 10.00, 13.00 Volejbal kraj. přebor muži: Šum-
perk – Hodolany, hala, ZŠ 8. května

 12.15, 14.30 Fotbal dorost st., ml.: Šumperk – 
Nový Jičín, hřiště, Tyršův stadion

  14.50 Hurá na pohádky, ČR, pásmo krátkých 
animovaných filmů, animovaný

  16.00 Sněžný kluk, USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ 

  17.00 OPEN MIC – II. ročník, koncert zamě-
řený na originální tvorbu písničkářů, ve spolupráci 
s  Produkční skupinou S. Maděry a  H.  Pálkou, 
velký sál, knihovna

 17.00 Hokej muži: Draci Šumperk – BK Havlíč-
kův Brod, zimní stadion

 17.00 Na společné vlně, vernisáž výstavy, malba 
a  fotografie společenství výtvarníků Malíři sobě, 
divadlo

 17.55 Zombieland: Rána jistoty, USA, akční, ko-
medie, horor, 15+

 19.00 Vinetůůů!, P, VK, divadlo
 20.00 Poslední aristokratka, ČR, komedie

Neděle 27. října
 8.00 Florbal 3. liga junioři: FbC Asper Šum-
perk  – FBC Playmakers Prostějov, sport. hala, 
gymnázium 

 10.00 Basketbal nadregionální soutěž ČBF dívky 
U15: TJ Šumperk – Česká Třebová, hala, Tyršův 
stadion

 10.15 Fotbal muži: Šumperk – Kozlovice, hřiště 
Tyršův stadion

 12.20 Florbal 3. liga junioři: FbC Asper Šum-
perk – FBC Hranice, sport. hala, gymnázium 

 12.45, 14.45 Fotbal SpSM žáci U15 + U14: Šum-
perk – Ostrava B, hřiště, Tyršův stadion

  15.10 Zloba: Královna všeho zlého, GB, USA, 
fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 

 17.40 Poslední aristokratka, ČR, komedie
 20.00 Pražské orgie, ČR, drama, komedie, angl. 

verze s českými titulky, 12+

Pondělí 28. října
  14.50 Hurá na pohádky, ČR, pásmo krátkých 

animovaných filmů, animovaný
  16.00 Sněžný kluk, USA, animovaný, dobro-

družný, komedie, ČZ 
 17.55 Zombieland: Rána jistoty, USA, akční, ko-

medie, horor, 15+
 20.00 Poslední aristokratka, ČR, komedie

Úterý 29. října
  9.00–17.00 Podzimník, prázdninové výtvarné 

dílny inspirované podzimem, výtvarný ateliér, ar-
tedílna, Komín

  15.35 Sněžný kluk, USA, animovaný, dobro-
družný, komedie, ČZ 

  17.30 Zloba: Královna všeho zlého, GB, USA, 
fantasy, dobrodružný, rodinný, ČZ 

 19.00 Evergreeny – Ať hudba dále zní, VK, Se-
cesní sál, divadlo

 20.00 Poslední aristokratka, ČR, komedie

Středa 30. října
  9.00–17.00 Podzimník, prázdninové výtvarné 

dílny inspirované podzimem, výtvarný ateliér, ar-
tedílna, Komín

  15.45 Sněžný kluk, USA, animovaný, 

dobrodružný, komedie, ČZ 
 17.40 Poslední aristokratka, ČR, komedie
  18.00 Via Lucis: Detektivem v  přírodě, host 

Petr Jan Juračka, beseda bude doplněna projekcí 
a autogramiádou, velký sál, knihovna 

 19.00 Vinetůůů!, A, VK, divadlo
 20.00 Dobrá smrt – předfilm Sami spolu, ČR, 

SR, FR, A, drama, 15+

Čtvrtek 31. října
  14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro se-
nio ry, hrají Senioři Šumperk, Kavárnička Lalala

  15.45 Addamsova rodina, USA, animovaný, ro-
dinný, komedie, ČZ 

 17.00 Romance pro křídlovku, D, VK, divadlo
 17.40 Výjimeční, FR, komedie, 12+
 20.00 Terminátor: Temný osud, USA, akční, sci-

-fi, 15+
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Příznivci turistiky se mohou vydat 
v  sobotu 5. října na pochod Po šum-
perském psaníčku spojený s  výstupem 
na Háj. Sedmadvacátý ročník pochodu, 
který se jde jako memoriál Josefa Janků, 
startuje od vily Doris. Letos se opět or-
ganizátoři pochodu připojili k celostát-
nímu projektu Klubu českých turistů 
nazvanému Den rodinné turistiky, za-
měřenému na turistiku rodin s malými 
dětmi, včetně těch nejmenších v  ko-
čárku. Na ně pochod Po šumperském 
psaníčku pamatuje krátkými trasami.

stvení, odměny dětem za plnění úkolů, 
pamětní list a  příležitostné razítko, 
si budou moci prohlédnout expozice 
muzea. 

Čtyři klasické trasy pochodu Po šum-
perském psaníčku měří patnáct, pěta-
dvacet, pětatřicet a  padesát kilometrů, 
na cyklisty pak čeká kilometrů pěta-
čtyřicet. Start je mezi sedmou a desátou 
dopolední od vily Doris a  cílem je již 
zmíněné Muzeum silnic ve Vikýřovi-
cích, kam by měli účastníci pochodu 
dorazit do čtvrté odpolední.               -kv-

Některé stavby v prostoru za divadlem vzaly v minulosti zasvé, prázdný prostor letos zaplnil divadelní parčík. 
Foto: archiv divadla, P. Kvapil

„Nejkratší pětikilometrová trasa 
s  plněním úkolů pro děti vychází od 
vily Doris, kde se startuje mezi devá-
tou a  desátou dopolední, přes park 
na Skřivánčím dvoře. O  něco delší 
osmi- a jedenáctikilometrová pak vede 
městským lesem galerií dřevěných po-
hádkových postav a  na Holubí vrch,“ 
říká předsedkyně šumperského Klubu 
českých turistů Zdeňka Daňková a do-
dává, že společným cílem je Muzeum 
silnic ve Vikýřovicích. Účastníci po-
chodu, pro něž bude připraveno občer-

V  repertoáru Divadla Šumperk nacházíme pra-
videlně dětská představení. Jejich malým přízniv-
cům, ale také rodičům, kteří si se svými ratolestmi 
chtějí odpočinout a pobavit se, slouží přímo v cen-
tru města divadelní parčík. Slavnostně byl otevřen 
2. září za přítomnosti představitelů města, které jeho 
výstavbu financovalo. 

Divadelní parčík najdete za budovou divadla 
v místech, kde kdysi stávaly sklady a dílny sloužící 
šumperské scéně. Podívejme se krátce do historie 
tohoto prostoru a  vraťme se do konce 19. století. 
Tehdy jeden pruh pozemků táhnoucí se od dnešní 
Hlavní třídy po ulici Dr. E. Beneše náležel Stejska-
lovu dvoru. Jeho budovy obepínající čtvercový dvůr 
se nacházely přibližně ve středu této protáhlé par-
cely. Její jižní konec za objekty dvora zaujímala užit-
ková zahrada a severní část u Hlavní třídy, někdejší 
Schillerovy ulice, sloužila jako parčík. Tato esteticky 
upravená proluka mezi domy byla nakonec vybrána 
pro stavbu Německého spolkového domu, ale sa-
motná nestačila. Jeho rozlehlé budově bylo obě-
továno také jedno stavení Stejskalova dvora, které 
vybíhalo až k Hlavní třídě. Navíc byl vykoupen dům 
č. p. 312 stojící v místech, kde je dnes služební vchod 
do divadla. Parcely dvora posloužily také ke zří-
zení nové ulice spojující dnešní Hlavní třídu s ulicí 
Dr. E. Beneše.

Po otevření Německého spolkového domu na 
sklonku prosince v roce 1902 zůstala v jeho zázemí 
většina původní zástavby Stejskalova dvora, kde 
v meziválečném období bylo zřízeno autolakýrnic-
tví a stolařská dílna, vedle níž se nacházela zahradní 
restaurace. Po vzniku stálé scény v budově bývalého 
Německého spolkového domu na počátku padesá-
tých let minulého století se staly tyto hospodářské 
objekty společně s přístavbami technickým zázemím 
divadla.

Odstraněním některých staveb skladů a  dílen 
vznikl za budovou divadla prázdný prostor. Po le-
tech různých návrhů na jeho využití se šumperská 
veřejnost dočkala zajímavé realizace, k  níž sama 
přispěla v  anketě svou volbou. Divadelní parčík, 
pro který hlasovala, má pro děti pět herních prvků 
z přírodních materiálů inspirovaných pohádkovými 
bytostmi. Doplňují ho interaktivní tabule. Nejvzdá-

Turisté se vydají na pochod Po šumperském psaníčku

Seriál Šumperské proměny: Parčík, který potěší nejen děti

Během několika měsíců se plocha za divadlem proměnila v parčík určený především rodičům s dětmi.   Foto: M. Kašík

šumperského divadla Matěje Kašíka napomůže k vy-
tváření vztahu dětí k  domácí scéně. Ačkoliv nejde 
o  grandiózní projekt, vzniklo slovy starosty města 
Šumperka Tomáše Spurného něco výjimečného, co 
zatím není v celém Olomouckém kraji.

A jak se bude parčík jmenovat? To opět rozhod-
nou sami obyvatelé Šumperka.   Z. Doubravský

lenější část parčíku patří malým umělcům, kteří si 
zde mohou vyzkoušet herecké, recitační, pěvecké 
a  taneční dovednosti na jevišti situovaném v  mír-
ném svahu. Pod ním usazení rodiče a další zájemci 
z  řad dospělých a  dětí mohou sledovat probíhající 
vystoupení. Divadelní parčík tak přispívá k projektu 
Setkávání generací a věřme, že podle přání ředitele 

Benefiční koncert, jehož vý-
těžek bude věnován centru 
Pomněnka Šumperk, pořá-
dají v říjnu folklorní pěvecký 
soubor Seniorky Šumperk 
a Slavice Zábřeh. Odehraje 
se ve středu 9. října v 18 ho-
din v šumperském klášterním 
kostele a slovem ho doprovodí 
J. Solovský.                        -red- 

 Seniorky a Slavice 
podpoří Pomněnku


